
 
 

ŠATRIJOS RAGANOS BENDRIJOS ĮSTATAI 
 
1. Bendroji dalis 
1.1. Šatrijos Raganos bendrija yra Lietuvos Respublikos savanoriška, savarankiška, 

nepolitinė visuomeninė organizacija (toliau – ŠRB), vienijanti įvairių tautybių, religijų bei 
pažiūrų žmones, besidominčius Šatrijos Raganos kūryba, gyvenimu, puoselėjančius jos 
literatūrinės, švietėjiškos, pedagoginės, labdaringos veiklos ir kitus gyvenimo idealus, 
besirūpinančius šių idealų gaivinimu, realizavimu dabartiniame gyvenime.  

ŠRB nariais gali būti visi Lietuvos Respublikos piliečiai, sulaukę 18 metų, pripažįstantys 
ŠRB Įstatus, mokantys nario mokestį ir dalyvaujantys bendrijos veikloje. 

1.2. ŠRB yra juridinis asmuo, turi savo balansą, antspaudą, atsiskaitomąją, valiutinę bei 
biudžetinę sąskaitas viename iš Lietuvoje įregistruotų bankų, turi savo simbolį (emblemą) – 
rašytojos Šatrijos Raganos portretą įvairios konfigūracijos formose. Šatrijos Raganos 
bendrijos valdybos antspaude yra žodžiai: Lietuvos Respublika / Šatrijos Raganos bendrija /. 

1.3. ŠRB savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Visuomeninių 
organizacijų Įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir šiais Įstatais. 

1.4. ŠRB veikia Lietuvos Respublikos teritorijoje. 
1.5. ŠRB bendradarbiauja kartu su kitomis Lietuvos Respublikoje veikiančiomis 

visuomeninėmis organizacijomis, valstybinėmis ir kitomis institucijomis, puoselėjančiomis 
lietuvių literatūrinio ir muzikinio gyvenimo, labdaros, krikščioniškos moralės tradicijas. 

1. 6. ŠRB būstinė yra Didžiojoje g. n. 4, Vilniaus mieste. 
 
2. ŠRB tikslai, uždaviniai ir veiklos kryptys 
2. 1. ŠRB svarbiausias tikslas – kelti Lietuvos gyventojų kultūrą, dvasingumą, literatūrinį 

ir muzikinį išsilavinimą, plėtoti labdaros tradicijas, puoselėti krikščioniškąją moralę. 
2.2. ŠRB telkia Šatrijos Raganos kūrybos gerbėjus, tyrinėtojus, kūrybinio palikimo 

populiarintojus, literatūrinių ir dvasinių idealų puoselėtojus, kitus meno, mokslo ir kultūros 
žmones, kuriems artimi Šatrijos Raganos kūrybos, gyvenimo idealai ir kurie rūpinasi tų 
idealų gaivinimu dabartiniame gyvenime, propaguoja lietuvių literatūrą, meną ir kultūrą 
Lietuvoje ir pasaulyje. 

2.3. ŠRB skatina ir remia bendrijos narių kūrybinę iniciatyvą, pilietinę atsakomybę. 
2.4. ŠRB rūpinasi Šatrijos Raganos literatūrinio palikimo puoselėjimu, rašytojos kūrinių 

leidyba, atminimo įamžinimu ir labdaros tradicijų puoselėjimu. 
2.5. ŠRB remia bendrijos narių ir visų kitų Šatrijos Raganos literatūrinio palikimo ir 

gyvenimo tradicijų tęsėjų švietimą, rengia jiems ir kitiems Lietuvos visuomenės nariams 
konferencijas, ekspedicijas, paskaitas, mokymus, koncertus, literatūrinius, muzikinius 
vakarus, leidžia periodinius ir neperiodinius leidinius, remia kitų leidinių, kurie skirti Šatrijos 
Raganos kūrybos populiarinimui, rašytojos gyvenimo idėjų puoselėjimui, leidybą, kitų 
žiniasklaidos priemonių pastangas populiarinti rašytojos kūrybą ir jos gyvenimo idealus.  

2.6. ŠRB bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio šalių mokslo institucijomis, 
organizacijomis bei atskirais asmenimis, tyrinėjančiais Šatrijos Raganos kūrybą, 
puoselėjančiais jos literatūrines tradicijas ir gyvenimo idealus. 

2.7. ŠRB bendrija atlieka kitą darbą, reikalingą Šatrijos Raganos literatūriniam palikimui 
puoselėti ir populiarinti, jos gyvenimo idealams gaivinti ir realizuoti dabartiniame gyvenime. 

 
3. ŠRB nariai, jų teisės ir pareigos 
3.1. ŠRB sudaro tikrieji nariai, jaunieji nariai ir garbės nariai. 



3. 2. ŠRB tikraisiais nariais gali būti visi Lietuvos Respublikos piliečiai, kuriems yra 
sukakę 18 metų, kurie pritaria ŠRB tikslams ir uždaviniams, pagrindinėms veiklos kryptims, 
pripažįsta šiuos Įstatus ir aktyviai dalyvauja ŠRB veikloje, nepriklausomai nuo jų tautybės, 
religijos bei politinių pažiūrų. 

3.3. Prašymas priimti į ŠRB įteikiamas ŠRB skyriui ar ŠRB valdybai. Prašymą svarsto 
ŠRB skyrius ar ŠRB valdyba. Sprendimas priimamas posėdyje dalyvaujančių narių paprasta 
balsų dauguma. 

3.4. ŠRB į savo veiklą įtraukia ir jaunimą. Jaunaisiais bendrijos nariais gali būti ne 
jaunesni kaip 16 metų amžiaus asmenys. Jie į ŠRB veiklą priimami ta pačia tvarka, kaip ir 
tikrieji nariai, tačiau jaunieji nariai neturi balsavimo teisės ŠRB suvažiavimuose, skyrių 
valdybų posėdžiuose, nerenkami į vadovaujančius ŠRB organus. 

3.5. ŠRB garbės nario vardą suteikia ŠRB valdyba asmenims už asmenų didelius 
nuopelnus populiarinant Šatrijos Raganos kūrybą, puoselėjant jos literatūrinio darbo ir 
gyvenimo, krikščioniškosios moralės idealus. 

3.6. ŠRB tikrieji nariai turi šias teises: 
3.6.1. Dalyvauti ŠRB skyrių susirinkimuose ŠRB suvažiavimuose su sprendžiamojo 

balso teise; 
3.6.2. Rinkti ir būti išrinktiems į visus ŠRB valdymo organus; 
3.6.3. Gauti informaciją apie visus ŠRB renginius ir juose dalyvauti; 
3.6.4. Teikti pasiūlymus ir pageidavimus visais ŠRB veiklos klausimais; 
3.6.5. Išstoti iš ŠRB. 
3.7. Tikrasis ŠRB narys privalo: 
3.7.1. Laikytis ŠRB Įstatų; 
3.7.2. Mokėti nario mokestį; 
3.7.3. Dalyvauti ŠRB veikloje; 
3.7.4. Vykdyti ŠRB valdymo organų pavedimus. 
3.8. Narystė ŠRB pasibaigia: 
3.8.2. Nesumokėjus nario mokesčio daugiau kaip tris metus; 
3.8.2. Išstojus iš ŠRB, dvi savaites prieš tai apie šį savo sprendimą raštu informavus ŠRB 

skyriaus vadovaujančius organus arba ŠRB valdybą; 
3.8.3. Jei ŠRB narys nesilaiko ŠRB Įstatų, nedalyvauja draugijos veikloje, jis gali būti 

pašalintas iš bendrijos narių ŠRB skyriaus valdybos posėdžio narių paprasta balsų dauguma. 
Jei asmuo su pašalinimu nesutinka, jis turi teisę per du mėnesius nuo tos dienos, kai jam buvo 
įteiktas pranešimas apie pašalinimą, apskųsti šį nutarimą ŠRB valdybai. Gavus šį pareiškimą, 
skyriaus valdybos posėdžio nutarimas dėl pareiškėjo pašalinimo iš ŠRB narių ir pašalintojo 
įgaliojimai sustabdomi iki artimiausio ŠRB valdybos posėdžio. ŠRB valdybos nutarimas yra 
galutinis ir neapskundžiamas. 

3.8.4. Išstojus iš ŠRB, nario mokesčiai ar kitaip ŠRB perduotos lėšos, turtas 
negrąžinamas; 

3.8.5. ŠRB narių sąrašai tvarkomi ŠRB skyriuose. Kasmet informacija apie narių skaičių, 
pasikeitimus ir narių sąrašai perduodami į ŠRB centrą Vilniuje. Sąrašus ŠRB valdyboje 
tvarko valdybos sekretoriatas. 

3.9. ŠRB garbės narių teisė – gauti pilną informaciją apie ŠRB veiklą, nemokamai 
dalyvauti jos renginiuose. 

 
4. ŠRB struktūra ir valdymas 
4.1. ŠRB aukščiausias valdymo organas yra ŠRB suvažiavimas. 
4.2. ŠRB suvažiavimas šaukiamas ŠRB valdybos iniciatyva ne rečiau kaip vieną kartą 

per du metus, iš anksto ne vėliau kaip prieš keturias savaites viešai pranešus apie jo 
sušaukimo laiką ir darbotvarkę. 



4.3. Neeiliniai ŠRB suvažiavimai šaukiami ŠRB valdybos 2/3 balsų nutarimu arba 
vienam trečdaliui ŠRB skyrių, kitų struktūrinių padalinių narių pareikalavus. Apie neeilinį 
suvažiavimą pranešama ne vėliau kaip prieš savaitę ir šiame susirinkime nagrinėjami tik tie 
klausimai, dėl kurių buvo sušauktas suvažiavimas. 

4.4. ŠRB suvažiavimas laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du 
trečdaliai į suvažiavimą deleguotų ŠRB skyrių, kitų struktūrinių padalinių narių. Delegavimo 
norma – ne mažiau kaip vienas nuo penkių tikrųjų narių. 

4.5. ŠRB suvažiavimams pirmininkauja ŠRB valdybos pirmininkas, o kai jo nėra, 
pavaduotojas arba suvažiavime atviru balsavimu paprasta balsų dauguma išrinktas asmuo. 

4.6. ŠRB suvažiavimo nutarimai priimami paprasta suvažiavime dalyvaujančių tikrųjų 
narių balsų dauguma, išskyrus Įstatų priėmimo, jų pakeitimo, papildymo ir ŽKD veiklos 
baigimo klausimais, kurie sprendžiami suvažiavime dalyvaujančių tikrųjų narių 2/3 balsų 
dauguma. 

4.7. ŠRB suvažiavimas: 
4.7.1. Priima, keičia, papildo Įstatus; 
4.7.2. Renka ŠRB valdybą, revizijos komisiją, aptaria veiklą per ataskaitinį laikotarpį, 

numato veiklos kryptis ateičiai; 
4.7.3. Sprendžia ŠRB veiklos pasibaigimą; 
4.7.4. Svarsto kitus ŠRB veiklos klausimus. 
4.8. ŠRB valdyba išrenkama iš tokio narių skaičiaus, kokį nustato suvažiavimas. Valdyba 

renkama dvejiems metams atviru balsavimu paprasta balsų dauguma. Jei suvažiavimas 
paprasta balsų dauguma nutaria, kad balsuojama slaptai, tai valdyba renkama slaptu 
balsavimu. Valdybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius arba kai 
to pareikalauja 2/3 valdybos narių. 

4.8.1. Į ŠRB valdybą išrenkama po vieną atstovą iš kiekvieno ŠRB skyriaus ir kitų 
struktūrinių padalinių, dar papildomai 7 suvažiavime pasiūlyti asmenys. 

4.9. ŠRB valdyba: 
4.9.1. Sušaukia ŠRB suvažiavimą ir sudaro jo darbotvarkę; 
4.9.2. Renka ŠRB valdybos pirmininką, pavaduotoją, sekretoriato vedėją, nustato tikrųjų 

narių metinio mokesčio dydį; 
4.9.3. Pateikia ŠRB suvažiavimui savo veiklos ataskaitą; 
4.9.4. Vykdo ŠRB suvažiavimų nutarimus; 
4.9.5. Svarsto revizijos komisijos informacijas; 
4.9.6. Įvairiems konkretiems darbams atlikti, uždaviniams spręsti sudaro komisijas arba 

darbo grupes; 
4.9.7. Tvirtina naujus ŠRB struktūrinius padalinius; 
4.9.8. Tvirtina ŠRB samdomų darbuotojų etatus, nustato sekretoriato darbuotojų ir ŠRB 

pirmininko, kitų ŠRB samdomų, skiriamų darbuotojų atlyginimų dydį; 
4.9.9. Suteikia garbės narių vardus; 
4.9.10. Sprendžia kitus einamuosius ŠRB veiklos klausimus ir uždavinius. 
4.10. ŠRB valdybos posėdžiams pirmininkauja ŠRB valdybos pirmininkas ar 

pavaduotojas, o jei jų nėra, tai kitas posėdžio metu paprasta dalyvaujančių balsų dauguma 
išrinktas prezidiumo narys. 

4.11. ŠRB valdybos pirmininkas vadovauja ŠRB valdybos veiklai, šaukia valdybos 
posėdžius, pasirašo ŠRB valdybos dokumentus, atstovauja ir reprezentuoja ŠRB. Pirmininkui 
nesant, jo pareigas atlieka pavaduotojas ar kitas pirmininko įgaliotas prezidiumo narys. 

4.12. ŠRB sekretoriatas – nuolat veikiantis, ŠRB valdybą nuolat aptarnaujantis padalinys, 
kuris suformuotas iš laisvai samdomų etatinių ir savanoriškai draugijos veikloje pareiškusių 
norą dalyvauti neetatinių darbuotojų. Sekretoriatui vadovauja sekretoriato vedėjas, kurį 
išrenka valdyba paprasta valdybos narių balsų dauguma..  



4.13. ŠRB ūkinę-finansinę veiklą kontroliuoja ŠRB revizijos komisija, kuri už savo 
veiklą atsiskaito ŠRB suvažiavimui. Revizijos komisija tikrina, kaip laikomasi ŠRB Įstatų, 
ŠRB suvažiavimų, valdybos posėdžių nutarimų. ŠRB valdybai paprašius, ar kitam reikalui 
iškilus, revizijos komisija pateikia informacijas apie ŠRB ūkinę-finansinę veiklą ir ŠRB 
valdybai.  

4.14. Revizijos komisija renkama iš 3 asmenų 2 metų laikotarpiui ŠRB suvažiavime. 
4.15. ŠRB struktūriniai padaliniai – miestuose ir rajonuose, įstaigose veikiantys ŠRB 

skyriai, klubai, seserijos ir kt. – steigiami administraciniu-teritoriniu, žinybiniu principu ir 
kitokiu pagrindu įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti ir spręsti.  

4.16. Įsisteigusius naujus skyrius tvirtina ŠRB valdyba, gavusi pranešimą apie naujo 
struktūrinio padalinio įsteigimą ir prašymą tokį struktūrinį padalinį patvirtinti. Svarstant šį 
klausimą, ŠRB valdybos posėdyje dalyvauja susikūrusio struktūrinio padalinio atstovas. 

4.17. ŠRB miestų ir rajonų skyriai, kiti struktūriniai padaliniai, nusprendus ŠRB 
prezidiumui, gali būti juridiniai asmenys, turėti savo veiklos programą, sąskaitas bankuose. 

4.18. Savo veikloje ŠRB skyriai ir kiti struktūriniai padaliniai vadovaujasi šiais Įstatais, 
ŠRB valdybos posėdžių ir ŠRB suvažiavimų nutarimais. 

4.19. ŠRB skyriai bei kiti struktūriniai padaliniai išrenka savo pirmininką ar seniūną, 
vykdo finansinę-ūkinę veiklą pagal jų pačių sudaromas sąmatas. 

4.20. Įsteigus juridinio asmens statusą turintį ŠRB miesto, rajono skyrių ar kitą 
struktūrinį padalinį, ŠRB valdyba ne vėliau, kaip per 15 dienų nuo įsteigimo, raštu praneša 
Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijai, įregistravusiai ŠRB įstatus, ir savivaldybės, 
kurios teritorijoje yra draugijos skyriaus ar bendrijos buveinė, vykdomajai institucijai.  

4.21. Miestų ir rajonų ŠRB skyrių ir kitų struktūrinių padalinių veikla, prieštaraujanti 
tiems Įstatams, nutraukiama ŠRB valdybos arba suvažiavimo nutarimu, kai už jį balsuoja 
daugiau kaip pusė balso teisę turinčių ŠRB valdybos narių arba suvažiavimo dalyvių. 
Pasibaigus struktūrinio padalinio veiklai, likęs jo turtas ir lėšos, atsiskaičius su šo struktūrinio 
padalinio kreditoriais, asmenimis, dirbusiais jame pagal sutartis, paskirstomas likviduoto 
struktūrinio padalinio nariams, kurių narystė struktūrinio padalinio likvidavimo momentu 
buvo fiksuota. Turto paskirstymo klausimus sprendžia ŠRB valdybos sudaryta likvidacinė 
komisija, kurioje privalo būti bent vienas ŠRB valdybos narys. 

4.22. Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka ŠRB gali steigti įvairias ŠRB 
įmones, fondus, redakcijas, kultūros centrus. 

 
5. ŠRB lėšų ir pajamų šaltiniai, nuosavybė 
5.1. ŠRB lėšas sudaro: 
5.1.1. Narių mokesčiai, kurių dydį nustato ŠRB valdyba. 10 proc. surinktų nario 

mokesčių kasmet ŠRB skyriai ir kiti struktūriniai padaliniai perveda į ŠRB valdybos 
atsiskaitomąją sąskaitą; 

5.1.2. Fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos) 
lėšos; 

5.1.3. Lietuvos ir užsienio nevalstybinių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos; 
5.1.4. Kredito įstaigų palūkanos už saugomas ŠRB lėšas; 
5.1.5. Skolinto kapitalo lėšos; 
5.1.6. Lėšos, gautos iš leidybinės veiklos, iš ŠRB valdybos įsteigtų įmonių, fondų, 

kultūros centrų; 
5.1.7. Kitos teisėtai gautos lėšos, reikalingos ŠRB veiklos tikslams ir uždaviniams 

įgyvendinti;  
5.2. ŠRB nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, leidyklos, spaustuvės, 

transporto priemonės, pastatai ar pastato dalis, taip pat kitas turtas, reikalingas įstatuose 
numatytai veiklai organizuoti, jeigu šis turtas įgytas iš savo lėšų arba gautas kitu teisėtu būdu. 



5.3. ŠRB turtas naudojamas tik ŠRB numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. 
 
6. ŠRB veiklos pasibaigimas 
6.1. ŠRB veikla pabaigiama aukščiausio valdymo organo – ŠRB suvažiavimo nutarimu, 

dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 skyrių ir kitų struktūrinių padalinių į suvažiavimą deleguotų 
tikrųjų narių, ir jei už šį nutarimą balsavo ne mažiau kaip 2/3 suvažiavimo dalyvių. ŠRB gali 
būti likviduota ir Lietuvos Respublikos įstatymais numatytos valstybės institucijos 
sprendimu. 

6.2. Visus klausimus, susijusius su ŠRB veiklos baigimu, sprendžia ŠRB suvažiavimo 
išrinkta likvidacinė komisija. 

6.3. Sprendimą dėl ŠRB reorganizavimo turi teisę priimti tik ŠRB suvažiavimas. Šio 
sprendimo įgaliojimo tvarka tokia pat, kaip ir sprendžiant klausimą dėl jos veiklos 
pasibaigimo. 

6.4. ŠRB struktūrinis padalinys, taip pat ir turintis juridinio asmens teises, turi teisę 
atsiskirti nuo ŠRB. Atsiskyrus padaliniui, jį atstovaujantis asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas 
nuo sprendimo atsiskirti priėmimo raštu apie tai praneša ŠRB valdybai, taip pat savivaldybės, 
kurios teritorijoje yra šio struktūrinio padalinio buveinė, vykdomajai institucijai. Nuo 
sprendimo atsiskirti priėmimo dienos šis struktūrinis padalinys netenka savo ankstesnio 
pavadinimo ir simbolikos. Atsiskyrusio struktūrinio padalinio turtas pereina jo žinion. 

6.5. Pasibaigus ŠRB veiklai, turto dalis, likusi atsiskaičius su ŠRB kreditoriais, 
asmenimis, dirbusiais pagal darbo sutartis, perduodama Mažeikių muziejaus Židikų filialui, 
kuriame veikia Šatrijos Raganos memorialinė ekspozicija.  

 
Įstatai priimti 1998 m. gegužės 8 d. įvykusiame Šatrijos Raganos bendrijos 

steigiamajame suvažiavime 
 
Suvažiavimo pirmininkė    Regina Maciūtė 
 
Suvažiavimo sekretorė    Danutė Mukienė 
  
 


